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Absorberande alster

Tekniskt omr&de

Fdreliggande uppfinning avser ett absorberande alster sasom blflja och inkontinens-

skydd innefettande ett vatskegenomslappbgt ytmaterial, ett vatsketatt baksidesmaterial

och en daremellan taneshnen absorptionskropp, varvid varvid pa insidan av det

vatsketata baksidesmaterialet, dvs pa den sida som ar vfind mot absoiptioiiskroppen, ar

anbragt en foWndikering i en visst monster, vilket* synligt genom bakadesmaterialet

10

15

20

Uppfinntngens bakgrund

Fuktindikatorer i synncrhet pa blojor och inkontinensskydd for vuxna inkontinenta

persona, har varit kftnda i flera ir och uiwlerl«tar f8r vaio^ att avgora om det ax

dags art byta bloja eller inkontinensskydd. Det &r exempelvis kant genom EP-A-0 21

1

524 att mcdelst blacksnaleteknik crycka ett monster av ett vattenldsUgt fargiinne pa

av baksidesmatcrialet till en blflja. Firglinnet kan altemativt van sadant att det

andrar farg cllcr kulflr vid kontakt med urin. Det tryckta monstret kan aven utgflras av

symboler eller koder for kvalitets- eUer annan tiUverkningskontroU.

Det ar vidare kant genom EP-A-0 203 715 att behandla en absoiptionskropp till en bloja

sa att den fir en tat pappersliknande strukfur pi baksidan, vilken sed^

mottagningsyta for ett vfttindikerande farglmne appUcerat i ett monster som fir synligt

genom blojans baksidesmaterial.

25

Det ar aven kant med kapillara fuktindikatorer, dvsdarmani anslutning till

absoiptionskropi)en bar en tuim ream eUer te^

forbindelse med en indikator som lflses upp, andrar farg eller kulflr vid kontakt med

vatska. Sadana fuktindikatorer ar kfinda genom exempelvis US-A 4,738,674 samt GB

A-2 327 354.

30

Fuktindikatom kan vara placerad pa olika stallen, sasom vid sidan av absorptions-

kroppen eUer pi undersidan av derma. Det kan darfor vaia svftrt forvazo^ att hitta



._ 13.06 '00 12:24 :GBG'S PATENTBY& DfiHLS

ink. t "Patent- och reg.vericet

PROG NR. FAX: SIDA 4^ 12

2000-06- 1 3

Huvudfaxen Kassan

fuktindikatorn pa produkten och danncd kunna avlfisaom <let ar dags att fcr byte eUer

ellerej.

Uppfinntngens andam&l och vtktigasie kametecken

5 Andamalet med foreliggande uppfinning ar att underlStta for vardaren att identifiera

fuktindikatorns placering pa produkten och dinned firenkla avlasningen av denna.

Delta har tests genom att fiilctindik^

Svriga baksidesmaterialet awikande Org eller nyans.

10 Enligt ett urfBringsexempel utg5r rcmsan en fran baksidesmaterialet separat och pa

dettas insida fSstad del.

Enligt ett annat utfdringsexempel utgor rcmsan en del av baksidesmaterialet som ar

fargad i en annan farg eller kulor an baksidesmaterialet i ovrigt

15

Enligt etc foredraget utforande av uppfinningen utgOr remsans firg eller kulor en

indikering av produktens typ, storiek, absorptionskapacitet eUer liknande.

Enligt ett urfBringsexempel Strieker sig rcmsan i alstrets l&ngsgaende riktning Over hela

20 eller atminstonc en vasentlig del av alstrets lflngd.

25

30

Emigt ett arinM utforirigsexempel stracker sigrerasan i alstrets tvargaende rilcming och

ar anbragt mitt for en del av alstret som ar avsedd att biWa viUinje i alstrets vikta

ffirpackningslage.

Pi eller i anslutning till rcmsan kan vidare vara tryckt symboler, koder och liknande

vilka indikerar produktens typ. storiek, absorpuonskapacrtet eller liknande.

Beskrtvning av rttningar

Uppfinningen kommer i del foljande att narmare beskrivas med hanvisning till ett par

pa bifogade ritningar visade utfonngsexempel.

Fig. 1 visar en planvy av ett fbrsta utforingsexempel av cn blfija sedd fran undersidan.

Fig. 2 ar ett snitt enligt linjen II-n i Fig. 1.



PROG NR.332 13.06. '00 12:25^TD:GBG ,

S PATENTBYF& Dftl-LS FAX S1DP 5/ 12

Ink. t. Patent- och reg.vettet

yono -06- 1 3

Huvudfaxen Kassan

Fig. 3 visar en planvy av ett andra

undersidan.

4 visar i perspektiv en U5ja i

gsexempel av ett ink • tit* i r-?i kvJcydd sett frin

10
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Beskrtvning av utfbringsexempel

I Fig. 1 och 2 visas ett utfcringsexempel pi en blflja 1. vilken irmefettar ett

vmskegenomslappligt ytskikt 2, ett vHtsketatt balcsidesmaterial och en d&emellan

anbragt absoiptionskropp 4. Absorptionskroppen 4 kan i sin tur besta av tva eUer flera

gyiict, sasom vitskemottagningsskikt 4a och lagringssJdkt 4b.

Dot vatskegenomslappUga ytsldktet 2 kan besta av en nonwcwenmaterial, excmpelvis

ett spunbondmaterial av syntetisk filament, ett meltbiownmaterial. ett termobundet

material cllcr ett bundet kardat fibermaterial.

Det vitskettta baksidesmaterialet 3 kan besta av en plastfilm, ett nonwovenmaterial

som belagts med ett vatskespammde material eller en hydrofobt nonwovenmaterial som

motst&r vatskepenetrering. Baksidesmaterialet kan vara av sa kallat andningsbart slag,

vilket slipper igenom vattenanga men sparrar firan vftskegenomtrtegning. Det kan i

detta fell utgfiras av en pords plastfilm, ett nonwovenmaterial eller ett laminat mellan en

porOs plastfilm och ett nonwovenmaterial.

Ytskiktet 2 och bottenskiktet 3 haren nagot stdrre lustrttckning i planet an absorptions-

kroppen 4 och stracker sig ulanfor dettas kanler. Skikten 2 och 3 ar inbordes forbundna

inom de ^..amda partiema, excmpelvis genom limning eller svetsning med ultraljud

eller varme.

Absoiptionskroppen 4 kan vara av vilket som heist konventioneUt slag. Exempel pa

vanligen ftaekommande absoiptionsmaterial ar cellulosaflurfinassa, usaueskikt, hfigab-

sorberande polymerer (s k superabsorbenter), absorberande skummaterial, absorberande

nonwovenmaterial och liknande. Det ar vanligt att kombinera ceUulosafwffinassamed

superabsorbenteT i en absoiptionskropp. Det ar aven vanligt med absorptionskroppar

uppbyggda av skikt av olika material med olika egenskaper vad giller vatskemottag-
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ningsf&nnAgm spridrnngsf&rmaga och lagringsf&rmaga. Detta ar vfilkam for fackman-

ncn inom omrfdet och behovcr darf&r rate beskrivas i detalj. De tunna absorptionskar-

noTSomar vanliga i cxcmpelvis bamblfijor och inVnntinfnsskydd bestir ofta av ett

vatskelagringsskikt 4b i fbnn av en komprirncrad blandad cller skiktad struktur av

ccUulosaflufiroassa och superabsorbent samt ett ovanpa vatskelagringsskikl« anordnat

vatskanottagningsskiki 4a, vilket uppvisar en oppen ports struktur som bar fcrmaga att

snabbt uppta den avgivna kroppsvitskan och rfflfalhgt lagra den irman den absorberas

av det underliggande lagringsskiktet 4b.

10
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25
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BlojanAinkontmensskyddet ar avsedd att omsluta nedre delen av anvandarens b&l som

ett par absorberande byxor. Den uppvisar ett framparti 5 avsett att vid anvandniag vara

vant framat pa anvandaren, ett bakparti 6 avsett att vid anvtodning vara vtot bakat P*

anvandaren, samt ett raellan fram- respektive bakpartiet belBget smalare grenparti 7,

vilket ar avsett att vara anbragt i anvandarens gren mellan dennes ben. Bakpartiet 6

uppvisar ett par tejpflikar 8 eller annan typ av festsfittningsorgan sasom kardborrelas

vilka ar avsedda att anvandas for art fSsta samman blojan nil den Onskade byxliknande

formen. Altemativt kan rastsatmingsorganen vara anordratrtr vid fiamparrict Kring

benpartierna ar anordnat ftrspanda elastiskatra<laT 12 cller liknande. vilka ger en tat-

ning runt anvfindarens ben.

I Fig. 2 och 3 visas ett excmpel pa ett inkontinensskydd avsett att hallas pa plats av ett

par tattslutande byxor. FastsfWningsorgan i form av tejp eller kardborre saknas darfor.

Eventuellt kan pa undersidan av baksidesmaterialet vara appKcerat limstrangar eller

annan typ av fiiktionshfljande organ for att haila uikoirtinensskyddet pa plats i byxoma.

Det b6i papekas artdepa rimingaraa visade och ovan beskrivna inkontinensskyddei

respektive blojan endast utgor ctt par pi inter sfitt bcgransande utforingsexempel pa ett

absorberande alster. Saledes kan alstrets form liksom utforandet i Ovrigt varieras. Det

absorberande alstret kan ftven utgfiras av en byxbloja, en baltesfilrsedd bloja eller lik-

nanae.
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Pi insidan av baksidesmaterialet 3 ir anbragt en fuktindikering 9, vilken fcretrtdesvis

utgttrs av ett fargamne vilket loses upp cllcr andrar firg eller kul5r vid kontakt med

vfitska, och vilket tryckts direkt pa baksidesmaterialet altexnativt pa en separat lemsa

som fists till insidan av baksidesmaterialet.

Fuktindikeringcn 9 fir anbragt pa en remsa 10 med en fran det Ovriga baksidesmaterialet

3 awikande ffiig ellcr nyans. Remsan 10 utgor antingen en fran baksidesmaterialet 3

separat och pa dettas insida fastad del, eUer utgor en del av baksidr^matrrialet som ir

flrgadienannanfa^eUerl^oranbaksidesma^

av ett enda fargat fait ellcr av ett randmflnster cllcr annat valfrirt monster.

Genom att fuktmdikeringen 9 ar anbiagt pa <msa^fansa 10, vilken har ett ftanresten

av baksidesmaterialet 3 awikande utseende, underlattas identifieringen av fuktindike-

ringens 9 placering. Dessutom kan remsans 10 flrg. kulor eller utseende i Ovrigt utgOra

en indikering av produktens typ, storiek, absorptionskapacitet eller liknandc. Pi eUer i

aiislutrurjgtmreinsanlOkanvidare vara tryckt symboler 1 1 , koder och lilaiarKk vilka

markerar produktens typ, storiek, absorptionskapacitet eller liknandc. Harmed underlat-

tts for virdaren an bitta ran typ av produlct i det fall poAikterna tagits ut nr sin f5r-

packning och placerats pi en hylla eller liknande i ett fowaringsutrymme pi en virdin-

stitution.

Remsan 10 kan stracka sig i produktens lHngsriktning, fftretridesvis centralt langs

produkten, sasom visas iFig. l.Detar aVen tankbart att remsan 10 Strieker sig i pro-

duktens tvargaende rikming. sasom visas i Fig. 3 och 4. 1 detta fallMr remsan 10 vara

anordnad mitt for den del av produkten som to avsedd att bUda vu^e 1 1 i produktens

vikta forpackningslage (se Fig. 4). I dct fall produkten viks langs tvi viklinjer b6r det

fumas remsor 10 mitt for vardera viklinjen 1 1 , sa att oberoende av hur produkten laggs

pihyllan skall en remsa 10 vara synlig utit.

Uppfiimingen ar naturligtvis inte begrfinsad rill de beskrivna och visade utforingsexem-

plen utan ett flertal modifieringar ir tankbara inom ramen f5r patentkraven.
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Patentkrav

15
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1 . Absorberande abler s&som bl6ja och inkontinensskydd innefattande ett vatskc-

genomslSppligt ytmaterial (2), ett vatskeiStt baksidesmaterial (3) och en dtoemellan

inncshitcn absorptionskropp (4), vaxvid p4 insidan av det vfitsketSta baksidesmaterialet

10 (3), dvs p* den sida som 3r vtod mot absorptionskioppen, &r anhragt en fakfindikering

(9) i ett visst mdnster, vilket fir synligt genom baksidesmaterialet,

k&nnetecknad av

att fuktindikeringen (9) fir anbragt p& minst en iemsa (10) med en firan det dvriga

baksidesmaterialet (3) awikande filrg eller oyans.

2. Absorberande alster enligt patentkrav 1,

k&nnetecknad av

att rcmsaa (10) utgto en ftto baksidesmaterialet (3) separat och p& deltas insida fistad

del.

3. Absorberande alster enligt patentkrav 1,

k&nnetecknad av

att remsan (10) utgflr en del av baksidesmaterialet (3) som fir ftrgad i en annan ftrg

eller kul6r an baksidesmaterialet i ttvrigt.

4. Absorberande alster enligt nAgot eller nigra av fixcgicnde patentkrav,

kAnnetecknad av

att remsans (10) «ig eller kuldr utgOr en

tionskapacitet eller liknande.

5 . Absorberande alster enligt n&got eller nigra av ftiegtende patentkrav,

kinnetecknad av

att remsan (10) Strieker sig i alstrets lfi^

visentlig del av alstrets Ungd.

35
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6. Absoiberandc alster enligt nagot eller nigra av patenikraven 1-4,

k&nnetecknad av

att att rernsan (10) stracto sig i alstrcts tva^

del av alstret som ar avsedd an bilda viklinje i alstrets viloa fBipackningslige.

5

7. Absorberande alster enUgt nagot ellcr nigra av foregaeode paasntkrav,

kannetecknad av

att pa eller i anslutning till remsan (10) ar vidare tryckt symboler (1 1), kodcr och

liknande vilka indikorar produktens typ, storlek, absorpttonskapaciiet eller liknande.

10
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Sammandrag

Absoxberande alster steam blbja och inkontinensskydd i vilket p& insidan av det

.^,^st« tfnv^^it^ai^ flr vind mot absorotiimskroppen Si anbragt en

5 fiiktindikering (9) i ett visst monster vilket ai synligt genom bakadesmaterialet

Fuktindikeringen (9) fir anbragt pa minst en remsa ( 10) med en fran det Svriga

bakadesmaterialet (3) awikande fSrg eUer nyaos. Remsans (10) farg eUer kulor kan

dessutom utgora en indikering av produktens typ, storiek, absorptionskapacitet eUer

liknande. Dessutom kan pa remsan (10) vara tryckt symboler (1 1). koder och liknaw

10 markerandc produkttyp och liknande.

(PiibUceringsfigur 1)
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FIG.l

FIG.2
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